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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 17/2018. számú Kt. 
határozat javításáról 

 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Holczer József (2051 Biatorbágy, Dózsa Gy. u. 11.sz. alatti lakos) kérelmet nyújtott be a 
Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása tárgyában. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018.(I.25.) határozata 
támogatta a tárgyi ingatlan belterületbe csatolását. 
A határozat 1. és 3. pontjában a 3623 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott területrész (a 3623/1 
hrsz-ú ingatlan) „kivett közforgalom előtt megnyitott magánút” művelési ága tévesen lett 
feltüntetve. 
A művelés ág helyesen feltüntetve a következő: „kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magánút”. 
 
Fentiekre tekintettel a 17/2018.(I.25.) határozat módosítása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és, döntésének 
meghozatalára. 
 
 
Biatorbágy, 2018. 04. 10. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
 
Készítette: Pénzes Katalin 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 
 
 
 
Melléklet: 

- 17/2018.(I.25.) határozat 
- változási vázrajz 
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Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 17/2018. számú Kt. 
határozat javításáról 

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Biatorbágy, 3623 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonásáról szóló 17/2018. számú Kt. határozat javításáról szóló 
előterjesztést. A helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a 3623 hrsz-ú 
(telekalakítás után: 3623/2 hrsz) ingatlan belterületbe csatolását az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 10,5 m útszélességre történő 
kiszabályozását irányozza elő. A helyi építési szabálynak megfelelően a 3623 hrsz-ú 
ingatlanból kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett, közforgalom elől el nem zárt 
magánút” területrész az Önkormányzat számára térítésmentesen kerül átadásra 
közcélú felhasználásra. 
 

2.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés 
rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

3.) A Képviselő-testület a 3623 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú területrészt ajándékként 
elfogadja. 

 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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